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Situatii financiare interimare individuale simplificate 

Situatii financiare interimare individuale simplificate pentru 
perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021 
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Nota Perioada de 6 

luni incheiata 
la 30 iunie 2021

Perioada de 6 
luni incheiata 

la 30 iunie 2020
Venituri din contractele cu clientii 5  1.424.162  1.222.845 
Costul bunurilor vandute  -1.288.490  -1.295.704 
Rezultat brut  135.672  -72.859 

Cheltuieli generale, administrative si de desfacere 7  -95.696  -92.218 
Ajustari privind deprecierea imobilizarilor financiare  -81  -1.004 
Alte venituri operationale 8  20.186  455.378 
Alte cheltuieli operationale  -1.276  -843 
Rezultat operational (EBIT)  58.805  288.454 

Cheltuieli cu dobanzile 9  -18.218  -29.072 
Castiguri / (pierderi) nete din instrumente financiare derivate 16  -31.667  -   
Alte venituri financiare  1.849  1.917 
Alte cheltuieli financiare  -10.140  -9.542 
Diferente nete de curs valutar  -25.265  -13.557 
Rezultat inainte de impozitare  -24.636  238.200 

Impozit pe profit 10  -2.946  -26.428 
Rezultatul perioadei  -27.582  211.772 

Alte elemente ale rezultatului global, nete de impozitare:

Categorii care nu vor fi reclasificate ulterior in contul de profit sau pierdere:
Total alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit  -  - 

Total rezultat global aferent perioadei  -27.582  211.772 

Rezultatul pe actiune
De baza si diluat (RON) 11 -0,039  0,297 

  

Dr. Ing. Gheorghe Dobra        Ec. Genoveva Nastase
Director General         Director Financiar

Situatia interimara individuala de profit sau pierdere si a rezultatului global 
pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021 -neauditata 

in mii RON, cu exceptia 
rezultatului pe actiune

       
Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare interimare individuale simplificate.  
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Nota 30 iunie 2021 31 decembrie 2020
Active

Active imobilizate
Imobilizari corporale  12  775.853  790.878 
Investitii imobiliare  4.279  4.439 
Imobilizari necorporale  4.726  5.653 
Investitii financiare   451.570  451.651 
Drepturi de utilizare a activelor inchiriate  6.400  8.496   
Creanta privind impozitul pe profit amanat  10  15.791  18.583 
Alte active pe termen lung  13  62.060  45.329 
Total active imobilizate  1.320.679  1.325.029 

Active circulante
Stocuri  14  493.367  473.979 
Creante comerciale nete  101.663  79.719 
Alte active curente  452.733  469.686 
Numerar si echivalente de numerar  17  99.659  88.750 
Total active circulante  1.147.422  1.112.134 
Total active  2.468.101  2.437.163 

Capitaluri proprii si datorii

Capitaluri proprii
Capital social  370.037  370.037 
Prime de capital  86.351  86.351 
Alte rezerve  306.191  306.191 
Rezultatul reportat  269.383  -25.823 
Rezultatul perioadei  -27.582  295.206 
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor Alro S.A.  1.004.380  1.031.962 
Interese care nu controleaza  -    -   
Total capitaluri proprii  1.004.380  1.031.962 

Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung  18  864.130  806.244 
Datorii de leasing pe termen lung  18  2.903  2.726 
Provizioane pe termen lung  1.416  1.389 
Beneficii post-angajare  40.568  41.278 
Subventii pe termen lung  34.024  35.745 
Alte datorii pe termen lung  509  422 
Total datorii pe termen lung  943.550  887.804 

Datorii curente
Imprumuturi pe termen scurt  18  84.853  80.141 
Datorii de leasing pe termen scurt  18  2.475  2.742 
Provizioane pe termen scurt  29.672  28.620 
Datorii comerciale si alte datorii  322.657  318.954 
Datorii aferente contractelor  19.859  31.745 
Instrumente financiare derivate pe termen scurt 16  26.631  -   
Impozit pe profit  -    8.081 
Subventii pe termen scurt  3.442  3.442 
Alte datorii financiare curente  30.582  43.672 
Total datorii curente  520.171  517.397 
Total datorii  1.463.721  1.405.201 
Total capitaluri proprii si datorii  2.468.101  2.437.163 

  Dr. Ing. Gheorghe Dobra        Ec. Genoveva Nastase
  Director General        Director Financiar
Sumele comparative pentru anul 2020 au fost reclasificate in conformitate cu prezentarea adoptata in 2021. Suma de 31.745 mii RON, reprezentand datorii aferente 
contractelor si suma de 9.603 mii RON, reprezentand datorii comerciale pentru furnizorii de imobilizari corporale raportate la 31 decembrie 2020 in categoria Alte datorii 
financiare curente sunt incluse acum in categoria Datorii aferente contractelor, respectiv Datorii comerciale si alte datorii.   

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare interimare individuale simplificate.  

Situatia interimara individuala a pozitiei financiare la 30 iunie 2021 - neauditata 

in mii RON
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Capital social Prime de capital Alre rezerve Rezultatul reportat Rezultatul perioadei Total

Sold la 1 ianuarie 2020 370.037  86.351  306.191  131.868  -152.901  741.546 

Rezultatul perioadei  -  -  -  -  211.772  211.772 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  -  211.772  211.772 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului  -  -  -  -152.901  152.901  - 
Sold la 30 iunie 2020  370.037  86.351  306.191  -21.033  211.772  953.318 

Sold la 1 ianuarie 2021  370.037  86.351  306.191  -25.823  295.206  1.031.962 

Rezultatul perioadei  -  -  -  -  -27.582  -27.582 

Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  -  -  - 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  -  -27.582  -27.582 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului  -  -  -  295.206  -295.206  - 
Sold la 30 iunie 2021  370.037  86.351  306.191  269.383  -27.582  1.004.380 

  

Dr. Ing. Gheorghe Dobra        Ec. Genoveva Nastase
Director General         Director Financiar

Situatia interimara individuala a modificarilor capitalurilor proprii 
pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021 - neauditata 

            

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare interimare individuale simplificate.  
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Capital social Prime de capital Alre rezerve Rezultatul reportat Rezultatul perioadei Total

Sold la 1 ianuarie 2020 370.037  86.351  306.191  131.868  -152.901  741.546 

Rezultatul perioadei  -  -  -  -  211.772  211.772 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  -  211.772  211.772 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului  -  -  -  -152.901  152.901  - 
Sold la 30 iunie 2020  370.037  86.351  306.191  -21.033  211.772  953.318 

Sold la 1 ianuarie 2021  370.037  86.351  306.191  -25.823  295.206  1.031.962 

Rezultatul perioadei  -  -  -  -  -27.582  -27.582 

Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  -  -  - 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  -  -27.582  -27.582 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului  -  -  -  295.206  -295.206  - 
Sold la 30 iunie 2021  370.037  86.351  306.191  269.383  -27.582  1.004.380 

  

Dr. Ing. Gheorghe Dobra        Ec. Genoveva Nastase
Director General         Director Financiar

in mii RON

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare interimare individuale simplificate.  

  Dr. Ing. Gheorghe Dobra        Ec. Genoveva Nastase
  Director General        Director Financiar
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1.  Organizare si natura activitatii

Alro S.A. (Societatea sau Societatea mama) este o societate pe actiuni care a fost infiintata in anul 1961 in Romania, fiind unul din cei 
mai mari producatori de aluminiu din Europa integrati pe verticala dupa capacitatea de productie. Actiunile Alro S.A. sunt tranzactionate 
la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ALR.    
   
Sediul social si administrativ al Societatii se afla in Slatina, judetul Olt, Str. Pitesti nr. 116, Romania.    
   
Vimetco N.V. (Olanda) este actionarul majoritar al Alro S.A., detinand 54,19% din actiunile Societatii la 30 iunie 2021. Vimetco N.V. 
este o companie inchisa, iar sediul social al acesteia se afla in Strawinskylaan 403, World Trade Center, A Tower, 4th floor, 1077 XX 
Amsterdam, Olanda. Compania este controlata in ultima instanta de Maxon Limited (Insulele Bermude).     
  
Alro S.A. si filialele sale formeaza un lant de productie integrat de aluminiu primar si procesat: in Sierra Leone se extrage bauxita, 
care se foloseste pentru producerea aluminei la rafinaria de la Alum, Tulcea, aceasta fiind apoi utilizata de Alro la fabrica din Slatina 
pentru producerea aluminiului. Alro toarna aluminiu obtinand produse primare, care se vand ca atare sau se proceseaza mai departe 
in facilitatile proprii sau de catre Vimetco Extrusion, rezultand produse cu valoare adaugata mai mare (laminate sau extrudate). Alro are 
clienti in principal in Europa Centrala si de Est.    
       

2.   Bazele intocmirii 

Declaratia de conformitate    
      
Prezentele situatii financiare interimare individuale simplificate ale Alro (denumite in continuare Situatii financiare simplificate) 
pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021 sunt neauditate si au fost intocmite in conformitate cu Standardul International 
de Contabilitate 34 Raportari financiare interimare, asa cum a fost adoptat de Uniunea Europeana. Politicile contabile aplicate sunt 
conforme cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificarile ulterioare, care este in conformitate cu Standardele 
Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana*.    
 
Notele explicative selectate sunt incluse pentru a explica evenimente si tranzactii care sunt importante pentru intelegerea schimbarilor 
in pozitia si performanta financiara a Societatii de la ultimele situatii financiare consolidate si individuale pentru anul incheiat la 31 
decembrie 2020. Aceste situatii financiare interimare individuale simplificate nu includ toate informatiile necesare pentru situatiile 
financiare anuale complete, si trebuie citite impreuna cu situatiile financiare individuale ale Societatii pentru anul incheiat la 31 
decembrie 2020.      
 
Principiul continuitatii activitatii    

Situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, ceea ce presupune ca Societatea va putea sa-si realizeze 
activele si sa-si achite datoriile in conditii normale de activitate.      
    
Moneda functionala si de prezentare 
    
Moneda functionala a Societatii este leul romanesc (RON).     
 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare interimare consolidate simplificate. 

Situatia interimara individuala a fluxurilor de trezorerie pentru perioada 
de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021 - neauditata

        

 
Nota Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2021

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2020
Fluxuri de numerar din activitatea operationala
Rezultat inainte de impozitare  -24.636  238.200 
Ajustari pentru:
Amortizare  54.186  56.569 
Variatia neta a ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor financiare    81  1.004 
Variatia neta a provizioanelor  1.052  - 
Variatia ajustarilor pentru deprecierea valorii stocurilor  14  -19.863  5.129 
Variatia ajustarilor pentru deprecierea creantelor  7  -963  259 
Pierdere / (castig) din vanzarea/casarea imobilizarilor corporale  196  (96)
Diferente nete de curs valutar din reevaluarea imprumuturilor  26.357  12.564 
Venituri din dobanzi  -1.847  -1.915 
Cheltuieli cu dobanzile 9  18.218  29.072 
Venituri din dividende   -2  -2 
(Castig) / pierdere din instrumentele financiare derivate  16  31.667  - 

Modificari ale capitalului circulant:
Variatia stocurilor  2.316  148.721 
Variatia creantelor si a altor active  -7.451  -462.910 
Variatia datoriilor  -21.897  53.330 

Impozit pe profit (platit)/recuperat  -8.235  5.917 
Dobanzi platite  -13.809  -27.664 
Incasari din operatiuni cu instrumente financiare derivate, net  -4.887  -701 
Fluxuri de numerar nete din/(utilizate in) activitatea operationala  30.483  57.477 

Fluxuri de numerar din activitatea de investitii
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale  -34.731  -21.337 
Incasari din vanzari de imobilizari corporale  -    41 
Dividende primite  2  2 
Variatia numerarului restrictionat 17  -16.731  -30.000 
Dobanzi incasate  1.847  1.915 
Fluxuri de numerar nete din / (utilizate in) activitatea de investitii  -49.613  -49.379 

Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
Imprumuturi primite 18  73.463  100.000 
Rambursari de imprumuturi si leasing 18  -43.398  -57.903 
Dividende platite 11  -26  -32 
Fluxuri de numerar din / (utilizate in) activitatea de finantare  30.039  42.065 

Modificare neta a numerarului si a echivalentelor de numerar  10.909  50.163 
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei  88.750  72.546 
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei 17  99.659  122.709 

 
 Dr. Ing. Gheorghe Dobra        Ec. Genoveva Nastase
 Director General         Director Financiar

in mii RON 
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Note la situatiile financiare interimare individuale simplificate - neauditate

in mii RON, cu exceptia rezultatului pe actiune

1.  Organizare si natura activitatii

Alro S.A. (Societatea sau Societatea mama) este o societate pe actiuni care a fost infiintata in anul 1961 in Romania, fiind unul din cei 
mai mari producatori de aluminiu din Europa integrati pe verticala dupa capacitatea de productie. Actiunile Alro S.A. sunt tranzactionate 
la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ALR.    
   
Sediul social si administrativ al Societatii se afla in Slatina, judetul Olt, Str. Pitesti nr. 116, Romania.    
   
Vimetco N.V. (Olanda) este actionarul majoritar al Alro S.A., detinand 54,19% din actiunile Societatii la 30 iunie 2021. Vimetco N.V. 
este o companie inchisa, iar sediul social al acesteia se afla in Strawinskylaan 403, World Trade Center, A Tower, 4th floor, 1077 XX 
Amsterdam, Olanda. Compania este controlata in ultima instanta de Maxon Limited (Insulele Bermude).     
  
Alro S.A. si filialele sale formeaza un lant de productie integrat de aluminiu primar si procesat: in Sierra Leone se extrage bauxita, 
care se foloseste pentru producerea aluminei la rafinaria de la Alum, Tulcea, aceasta fiind apoi utilizata de Alro la fabrica din Slatina 
pentru producerea aluminiului. Alro toarna aluminiu obtinand produse primare, care se vand ca atare sau se proceseaza mai departe 
in facilitatile proprii sau de catre Vimetco Extrusion, rezultand produse cu valoare adaugata mai mare (laminate sau extrudate). Alro are 
clienti in principal in Europa Centrala si de Est.    
       

2.   Bazele intocmirii 

Declaratia de conformitate    
      
Prezentele situatii financiare interimare individuale simplificate ale Alro (denumite in continuare Situatii financiare simplificate) 
pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021 sunt neauditate si au fost intocmite in conformitate cu Standardul International 
de Contabilitate 34 Raportari financiare interimare, asa cum a fost adoptat de Uniunea Europeana. Politicile contabile aplicate sunt 
conforme cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificarile ulterioare, care este in conformitate cu Standardele 
Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana*.    
 
Notele explicative selectate sunt incluse pentru a explica evenimente si tranzactii care sunt importante pentru intelegerea schimbarilor 
in pozitia si performanta financiara a Societatii de la ultimele situatii financiare consolidate si individuale pentru anul incheiat la 31 
decembrie 2020. Aceste situatii financiare interimare individuale simplificate nu includ toate informatiile necesare pentru situatiile 
financiare anuale complete, si trebuie citite impreuna cu situatiile financiare individuale ale Societatii pentru anul incheiat la 31 
decembrie 2020.      
 
Principiul continuitatii activitatii    

Situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, ceea ce presupune ca Societatea va putea sa-si realizeze 
activele si sa-si achite datoriile in conditii normale de activitate.      
    
Moneda functionala si de prezentare 
    
Moneda functionala a Societatii este leul romanesc (RON).     
 

*Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificarile ulterioare este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu exceptia IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda functionala, a 
prevederilor IAS 20 Contabilitatea subventiilor guvernamentale cu privire la recunoasterea veniturilor din certificate verzi, si cu exceptia IFRS 15 Venituri 
din contractele cu clientii cu privire la veniturile din taxe de conectare la reteaua de distribuire.   
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Cursurile de schimb folosite la translatarea monedelor straine in lei au fost urmatoarele:    
    

30 iunie 2021 31 decembrie 2020

Curs de schimb USD la sfarsitul perioadei** 4,1425 USD/RON 3,9660 USD/RON

 Perioada de 6 luni incheiata la 
30 iunie 2021 

 Perioada de 6 luni incheiata la 30 
iunie 2020 

Curs de schimb mediu USD***  4,0674 USD/RON  4,3726 USD/RON 
 
**) asa cum sunt comunicate de Banca Nationala a Romaniei   
***) calculat ca medie aritmetica a cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Nationala a Romaniei   
   
Aceste situatii financiare sunt prezentate in mii RON, rotunjite la cea mai apropiata unitate.     
      
3.  Aplicarea standardelor internationale de raportare financiara noi si revizuite 

Politicile contabile adoptate la intocmirea situatiilor financiare interimare neconsolidate sunt in concordanta cu cele aplicate la 
intocmirea situatiilor financiare anuale neconsolidate ale Societatii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020, cu exceptia adoptarii 
standardelor noi in vigoare de la 1 ianuarie 2021. Societatea nu a adoptat timpuriu nici un alt standard, interpretare sau modificare care 
a fost emis, dar care nu este inca in vigoare.   
  
Standarde si interpretari in vigoare in 2021, pe care Societatea le-a aplicat in aceste situatii financiare:   
   
- Amendamente la IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 si IFRS 16 Reforma ratelor dobanzilor de referinta - Faza 2 (emise la 27 august 
2020).  Modificarile le completeaza pe cele emise in 2019 si se concentreaza pe efectele asupra situatiilor financiare atunci cand o 
companie inlocuieste rata dobanzii de referinta existenta cu o rata de referinta alternativa ca urmare a reformei. Amendamentele din 
faza 2 ofera scutiri temporare suplimentare de la aplicarea cerintelor specifice IAS 39 si IFRS 9 la relatiile de acoperire direct afectate 
de reforma IBOR. Modificarile nu au vreun impact, deoarece Societatea nu aplica contabilitatea de acoperire.  
     
Standarde emise in 2021, dar care nu sunt inca in vigoare si nu au fost adoptate timpuriu:   
   
- Amendamente la IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare si IFRS Situatie practica 2: Prezentarea politicilor contabile (emise la 12 
februarie 2021), neadoptate inca de UE. Modificarile sunt in vigoare pentru perioadele de raportare anuale care incep la 1 ianuarie 
2023 sau dupa aceasta, fiind permisa aplicarea timpurie. O entitate va fi obligata sa prezinte informatiile sale materiale privind politica 
contabila in locul politicilor sale contabile semnificative. Modificarile clarifica ce este o politica contabila materiala (importanta) si ofera 
exemple de cazuri in care informatiile privind politica contabila pot fi semnificative. In plus, IFRS Situatie practica 2 a fost modificata 
prin adaugarea de indrumari si exemple pentru a explica si demonstra aplicarea „procesului de materialitate in patru etape” in ceea ce 
priveste informatiile privind politica contabila, in scopul sprijinirii modificarilor IAS 1. Modificarea se aplica prospectiv si ar putea modifica 
anumite aspecte ale modului in care politicile contabile ale Societatii sunt prezentate in viitor, deoarece informatiile pot fi materiale 
datorita naturii lor, chiar daca sumele aferente sunt considerate in prezent imateriale si nu sunt prezentate.   

- Amendamente la IAS 8 Politici contabile, Modificari ale estimarilor contabile si Erori: Definitia estimarilor contabile (emise la 12 
februarie 2021), neadoptate inca de UE. Modificarile sunt in vigoare pentru perioadele de raportare anuale care incep la 1 ianuarie 2023 
sau dupa aceasta, fiind permisa aplicarea timpurie. Modificarile vizeaza clarificarea mai detaliata a diferentei dintre politicile contabile si 
estimarile contabile, intrucat autoritatile responsabile cu punerea lor in aplicare au identificat practici diferite în acest sens. Modificarile 
aduse standardului IAS 8 se axeaza in intregime pe estimarile contabile si, prin urmare, definitia unei modificari a estimarilor contabile 
este inlocuita cu o definitie a estimarilor contabile. Conform noii definitii, estimarile contabile sunt „sume monetare din situatiile 
financiare care sunt supuse incertitudinii evaluarii”. Amendamentele clarifica faptul ca o modificare a estimarilor contabile ce rezulta 
din informatii noi sau dintr-o evolutie noua nu reprezinta corectarea unei erori. Efectele unei modificari a unei date de intrare sau a unei 
tehnici de masurare utilizate pentru a intocmi o estimare contabila reprezinta modificari ale estimarilor contabile daca acestea nu rezulta 
din corectarea erorii din perioada anterioara si pot afecta doar rezultatul de profit sau pierdere al perioadei curente sau rezultatul de 
profit sau pierdere atat a perioadei curente, cat si a perioadelor viitoare. Conducerea nu anticipeaza ca aplicarea acestui standard in 
viitor va avea un impact asupra situatiilor financiare ale Societatii.
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- Amendamente la IFRS 16 Contractele de leasing: Concesiuni de inchiriere legate de Covid-19 dupa 30 iunie 2021 (emise la 31 martie 
2021), care nu au fost inca aprobate de UE. Modificarea extinde cu un an amendamentul din mai 2020 care ofera chiriasilor o scutire de 
a evalua daca o concesiune de inchiriere legata de COVID-19 este o modificare a contractului de inchiriere. Nu se estimeaza ca aceste 
modificari sa aiba un impact asupra situatiilor financiare ale Societatii. 
  
- Amendamente la IAS 12 Impozitul pe profit: Impozit amanat aferent activelor si datoriilor rezultate dintr-o singura tranzactie (emis la 
7 mai 2021). Amendamentele sunt in vigoare pentru perioadele de raportare anuale care incep la 1 ianuarie 2023 sau dupa aceasta, 
fiind permisa aplicarea timpurie. Amendamentele au restrans sfera de aplicare a scutirii de recunoastere din paragrafele 15 si 24 
din IAS 12 (scutirea de recunoastere), astfel incat scutirea nu se mai aplica tranzactiilor care, la recunoasterea initiala, dau nastere 
la diferente temporare egale impozabile si deductibile. Ca urmare a acestor amendamente, la recunoasterea initiala, companiile ar 
trebui sa recunoasca impozit amanat pentru diferentele temporare rezultate din drepturi de utilizare a activelor inchiriate, datorii de 
leasing, dezafectare, reabilitare si datorii similare. Conducerea analizeaza in prezent efectul acestor noi amendamente asupra situatiilor 
financiare ale Societatii.
  
     
4.  Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare neconsolidate simplificate interimare, Conducerea trebuie sa faca estimari, aproximari si 
presupuneri care afecteaza aplicarea politicilor contabile si sumele raportate ca active, datorii, venituri si cheltuieli. Rezultatele reale pot 
diferi de aceste estimari. 

La intocmirea acestor situatii financiare neconsolidate simplificate interimare, estimarile semnificative ale Conducerii in aplicarea 
politicilor contabile ale Societatii si principalele surse de incertitudine au fost aceleasi precum cele aplicate la intocmirea situatiilor 
financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020. 

   
5.  Venituri din contractele cu clientii

Mai jos este detalierea veniturilor Societatii realizate din contractele cu clientii:
Perioada de 6 luni incheiata la 

30 iunie 2021

Segmente
Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Tipuri de bunuri si servicii
Vanzari de produse aluminiu primar  821.380  -    -    821.380 
Vanzari de produse aluminiu procesat  -    578.076  -    578.076 
Alte venituri si servicii prestate  -    -    24.706  24.706 
Total venituri din contractele cu clientii  821.380  578.076  24.706  1.424.162 

Perioada de 6 luni incheiata la 
30 iunie 2020

Segmente
Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Tipuri de bunuri si servicii
Vanzari de produse aluminiu primar  682.043  -    -    682.043 
Vanzari de produse aluminiu procesat  -    515.809  -    515.809 
Alte venituri si servicii prestate  -    -    24.993  24.993 
Total venituri din contractele cu clientii  682.043  515.809  24.993  1.222.845 

  
  
6.  Raportarea pe segmente

Pentru scopuri administrative, segmentele pentru care se raporteaza informatiile catre personalul cheie cu putere de decizie sunt 
organizate in doua divizii: divizia Aluminiu Primar si divizia Aluminiu Procesat. Segmentul Aluminiu Primar toarna produse precum 
sarma, sleburi, bare si lingouri, iar segmentul Aluminiu Procesat produce si vinde produse laminate plate, cum ar fi: table, placi, 
benzi. Atat divizia Aluminiu Primar cat si divizia Aluminiu Procesat se afla in Slatina, Romania.   
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Activele si datoriile pe segmente la 30 iunie 2021, respectiv 31 decembrie 2020 sunt dupa cum urmeaza:    
 
           

Societatea Alro
Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Tranzactii 
intre 

segmente
Total

30 iunie 2021
Total active  1.093.107  647.309  727.685  -  2.468.101 
Total datorii  335.006  73.103  1.055.612  -  1.463.721 

31 decembrie 2020
Total active  1.063.844  650.748  722.571  -  2.437.163 
Total datorii  345.556  80.485  979.160  -  1.405.201 

La 30 iunie 2021, total active incluse in categoria Altele cuprind in principal investitiile in filiale in valoare de 451.570 mii RON (la 
31 decembrie 2020: 451.651 mii RON), numerar si numerar restrictionat in valoare de 161.590 mii RON (la 31 decembrie 2020: 
133.950 mii RON), cladirile administrative in valoare de 44.475 mii RON (la 31 decembrie 2020: 43.874 mii RON), creanta privind 
impozitul pe profit amanat in valoare de 15,791 mii RON (la 31 decembrie 2020: 18.583 mii RON).     
 
La 30 iunie 2021, total datorii incluse in categoria Altele cuprind in principal imprumuturile in valoare de 948.983 mii RON (la 31 
decembrie 2020: 886.385 mii RON), beneficiile post-angajare si provizioane in valoare de 71.656  mii RON (la 31 decembrie 
2020: 71.287 mii RON), instrumentele financiare derivate de 26.631 mii RON (la 31 decembrie 2020: 0) si, atunci cand e cazul, 
dividendele.      

      
7.  Cheltuieli generale, administrative si de desfacere 

 
          

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2021
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2020

Cheltuieli cu personalul  -38.345  -36.906 
Cheltuieli cu serviciile executate de terti  -23.358  -22.207 
Cheltuieli de consultanta si audit  -11.723  -9.196 
Cheltuieli cu materiale consumabile si utilitati  -3.408  -3.438 
Cheltuieli cu taxe altele decat impozitul pe profit  -3.315  -3.236 
Amortizare  -3.326  -4.630 
Asigurari  -2.163  -2.278 
Marketing si PR  -1.593  -842 
Cheltuieli cu deplasarile  -93  -126 
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare  -7.976  -6.373 
Alte cheltuieli administrative  -1.359  -2.727 
Variatia ajustarilor pentru creantele incerte  963  -259 
Total  -95.696  -92.218 
  

Managementul monitorizeaza rezultatele segmentelor Societatii dupa performanta vanzarilor si a profitului brut. Veniturile 
segmentelor reprezinta vanzarile catre clienti terti realizate de fiecare segment in parte. Cheltuielile sunt costurile de productie si 
alte costuri efectuate pentru vanzarea stocurilor, direct atribuibile segmentelor sau alocate pe o baza rezonabila.   
   
Conducerea monitorizeaza veniturile si cheltuielile din dobanzi pe baza neta.     
     
Veniturile si rezultatul segmentelor Societatii pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021 si respectiv 30 iunie 2020 sunt 
urmatoarele:         

Aluminiu 
primar

Aluminiu 
procesat

Altele Total

Perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021
Total venituri din vanzari  821.380  578.076  24.706  1.424.162 
Rezultat pe segmente (profit brut)  76.441  60.146  -914  135.672 
Alte cheltuieli si venituri operationale, net  -76.867 
Rezultat operational (EBIT)  58.805 
Dobanzi si alte venituri / (cheltuieli) financiare, nete  -58.176 
Diferente nete de curs valutar  -25.265 
Rezultat inainte de impozitare  -24.636 

Perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2020
Total venituri din vanzari  682.043  515.809  24.993  1.222.845 
Rezultat pe segmente (profit brut)  -104.922  30.411  1.652  -72.859 
Alte cheltuieli si venituri operationale, net (Nota 8)  361.313 
Rezultat operational (EBIT)  288.454 
Dobanzi si alte venituri / (cheltuieli) financiare, nete  -36.697 
Diferente nete de curs valutar  -13.557 
Rezultat inainte de impozitare  238.200 

In primul semestru al anului 2021, segmentele de aluminiu au inregistrat cresteri ale veniturilor comparativ cu aceeasi perioada a anului 
trecut, reflectand cresterea cotatiilor LME, dar si eforturile Societatii de a identifica fiecare oportunitate de pe piata si a corela productia 
proprie cu cerintele pietei.      
        
Activele pe segmente includ toate activele operationale utilizate de un segment si constau in principal in numerar operational, creante, 
stocuri,  imobilizari corporale si active intangibile, nete de ajustari de depreciere. Multe din astfel de active sunt atribuibile direct 
segmentelor individuale, iar valoarea contabila a unor active folosite in comun este alocata segmentelor pe o baza rezonabila. Datoriile 
pe segmente includ toate datoriile operationale, precum cele comerciale, salarii si contributii de plata si datorii preliminate. Activele si 
datoriile pe segmente nu includ impozitul pe profit amanat, imprumuturi, datorii financiare si alte categorii care nu se pot aloca.  
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Activele si datoriile pe segmente la 30 iunie 2021, respectiv 31 decembrie 2020 sunt dupa cum urmeaza:    
 
           

Societatea Alro
Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Tranzactii 
intre 

segmente
Total

30 iunie 2021
Total active  1.093.107  647.309  727.685  -  2.468.101 
Total datorii  335.006  73.103  1.055.612  -  1.463.721 

31 decembrie 2020
Total active  1.063.844  650.748  722.571  -  2.437.163 
Total datorii  345.556  80.485  979.160  -  1.405.201 

La 30 iunie 2021, total active incluse in categoria Altele cuprind in principal investitiile in filiale in valoare de 451.570 mii RON (la 
31 decembrie 2020: 451.651 mii RON), numerar si numerar restrictionat in valoare de 161.590 mii RON (la 31 decembrie 2020: 
133.950 mii RON), cladirile administrative in valoare de 44.475 mii RON (la 31 decembrie 2020: 43.874 mii RON), creanta privind 
impozitul pe profit amanat in valoare de 15,791 mii RON (la 31 decembrie 2020: 18.583 mii RON).     
 
La 30 iunie 2021, total datorii incluse in categoria Altele cuprind in principal imprumuturile in valoare de 948.983 mii RON (la 31 
decembrie 2020: 886.385 mii RON), beneficiile post-angajare si provizioane in valoare de 71.656  mii RON (la 31 decembrie 
2020: 71.287 mii RON), instrumentele financiare derivate de 26.631 mii RON (la 31 decembrie 2020: 0) si, atunci cand e cazul, 
dividendele.      

      
7.  Cheltuieli generale, administrative si de desfacere 

 
          

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2021
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2020

Cheltuieli cu personalul  -38.345  -36.906 
Cheltuieli cu serviciile executate de terti  -23.358  -22.207 
Cheltuieli de consultanta si audit  -11.723  -9.196 
Cheltuieli cu materiale consumabile si utilitati  -3.408  -3.438 
Cheltuieli cu taxe altele decat impozitul pe profit  -3.315  -3.236 
Amortizare  -3.326  -4.630 
Asigurari  -2.163  -2.278 
Marketing si PR  -1.593  -842 
Cheltuieli cu deplasarile  -93  -126 
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare  -7.976  -6.373 
Alte cheltuieli administrative  -1.359  -2.727 
Variatia ajustarilor pentru creantele incerte  963  -259 
Total  -95.696  -92.218 
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8. Alte venituri operationale

                  
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2021

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2020
Alte venituri operationale
Venituri din chirii  960  940 
Venituri din subventii  1.501  443.625 
Venituri din vanzare certificate emisii gaze cu efect de sera  -    9.259 
Venituri din despagubiri si penalitati  12.027  751 
Alte venituri  5.698  803 
Total alte venituri operationale  20.186  455.378 

Alte venituri operationale  
  
IIn categoria Venituri din despagubiri si penalitati in S1 2021 sunt incluse venituri din penalitati de la furnizorii de energie electrica in 
suma de 11.673 mii RON, impuse acestora pentru anularea anticipata a contractelor (in S1 2020: 440 mii RON).   
 
In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021, in categoria Alte venituri este inclusa o suma de 5.051 mii RON, reprezentand dividende 
distribuite anterior anului 2018 si neincasate de actionari, care au fost prescrise la data de 30 iunie 2021, conform normelor legale in 
vigoare.  
 
In S1 2020, in categoria Venituri din subventii, Societatea a recunoscut Venituri din subventii in suma de 441.904 mii RON, reprezentand 
compensatii la care este indreptatit ca urmare a costurilor mari cu energia electrica. Schema de compensare face parte din planurile 
Romaniei de a subventiona partial intreprinderile care sunt mari consumatoare de energie pentru preturile ridicate ale energiei electrice 
ca urmare a costurilor indirecte cu emisiile, in conformitate cu Schema de Tranzactionare a emisiilor din UE (ETS). Suma reprezinta 
compensatia pentru costurile indirecte cu emisiile incluse in cheltuiala cu energia suportata de Societate in anul 2019 si, pe baza 
contabilitatii de angajamente, in primele 6 luni ale anului 2020. In anul 2021, Societatea nu a recunoscut astfel de subventii, desi este 
calificata pentru a le obtine conform reglementarilor UE, dar Romania trebuie mai intai sa implementeze Ghidul UE, relevant pentru 
companiile care au dreptul sa primeasca compensatia.  
 
In S1 2020, Societatea a vandut certificate de emisii gaze cu efect de sera in suma de 9.259 mii RON si le-a inclus in categoria Venituri 
din vanzarea de certificate emisii gaze cu efect de sera, beneficiind de cresterea preturilor certificatelor de emisii dioxid de carbon. 
Societatea s-a aflat in pozitia de a dispune de un surplus de certificate de emisii, ca urmare a numeroaselor eforturi de a investi in 
eficientizarea energetica din ultimii ani.  

9.  Cheltuieli cu dobanzile

          
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2021

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2020
Cheltuieli cu dobanzile  -18.218  -29.072 
Total  -18.218  -29.072 

Cheltuielile cu dobanzile au scazut in primul semestru al anului 2021 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut in principal datorita 
ratelor mai mici pentru dobanzile de referinta LIBOR si ROBOR.  

Cheltuielile cu dobanzile includ o suma de 2.922 mii RON (in S1 2020: 5.511 mii RON) reprezentand costuri tranzactionale pentru 
imprumuturi, care se recunosc in timpul perioadei ca element de cheltuiala cu dobanda pe baza metodei dobanzii efective. Suma efectiv 
platita a costurilor tranzactionale in 2021 pentru imprumuturi a fost de 184 mii RON si este inclusa in Situatia fluxurilor de trezorerie in 
categoria Dobanzi platite (in S1 2020: 3.044 mii RON).  
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10. Impozit pe profit
 

La 30 iunie 2021, Societatea are o creanta neta privind impozitul pe profit amanat in suma de 15.791 mii RON (la 31 decembrie 2020: 
18.583 mii RON), deoarece conducerea considera ca vor exista suficiente profituri fiscale in viitor pentru acoperirea carora pot fi utilizate 
pierderile fiscale respective.   

Cheltuiala cu impozitul pe profit este recunoscuta pe baza celei mai bune estimari a Conducerii privind rata anuala a impozitului pe profit 
estimata pentru intregul exercitiu financiar, aplicata rezultatului inainte de impozitare din perioada interimara. Rata efectiva a impozitului 
pe profit pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021 este de -12,0% (pentru aceeasi perioada a anului 2020: 11,1%).  
  
In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021, cheltuielile totale in suma de 29.055 mii RON, reprezentand cheltuieli cu dobanzile si 
elemente asimilate dobanzilor aferente costului excedentar de indatorare, au fost considerate ca si cheltuieli nedeductibile fiscal si au 
avut un efect negativ asupra impozitului pe profit cu 4.649 mii RON (6 luni 2020: 0). Conform Codului fiscal din Romania, care transpune 
Directiva nr. 2016/1164 emisa in anul 2016, costul excedentar de indatorare include cheltuielile cu dobanzile, cheltuielile suportate in 
legatura cu obtinerea de finantare, dar si costurile de finantare prin leasing, dobanda capitalizata si pierderi generate de diferentele 
de curs valutar peste pragul de 1.000.000 EUR anual si care sunt deductibile doar pana la nivelul de 30% din EBITDA. Romania a 
implementat Directiva UE mentionata mai sus incepand cu 1 ianuarie 2018. Societatea are costuri de indatorare aferente imprumuturilor 
obtinute de la banci pentru investitii si dezvoltare. Intrucat aceste imprumuturi sunt exprimate in principal in valuta straina, deprecierea 
leului fata de monedele majore in primul trimestru al anului 2021 a dus la pierderi semnificative cu diferentele de curs, care sunt 
deductibile limitat la calculul rezultatului fiscal.   
  
Componentele principale ale cheltuielii cu impozitul pe profit in situatia interimara individuala de profit sau pierdere si a rezultatului global 
sunt:   
   
             

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2021

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2020
Impozit pe profit
Impozit pe profit curent  -154  -18.195 
Impozit pe profit amanat  -2.792  -8.233 
Total impozit pe profit  -2.946  -26.428 
  
    
11.  Rezultatul pe actiune
              

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2021
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2020

Rezultat net atribuibil actionarilor Societatii  -27.582  211.772 
Numar mediu ponderat de actiuni ordinare  713.779.135  713.779.135 
Rezultat pe actiune de baza si diluat (RON/actiune)  -0,039  0,297 

  
Rezultatul pe actiune de baza si cel diluat sunt identice, intrucat Societatea mama nu are titluri cu potential de diluare.  
  
In perioada de raportare, nu au fost distribuite dividende interimare de catre Societate pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 
2021.  
 
In perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021, Societatea a platit dividende in suma de 26 mii RON catre actionari, din 
dividendele declarate pentru anii anteriori (in aceeasi perioada a anului 2020 au fost platite dividende in suma de 32 mii RON catre 
actionari, din dividendele declarate pentru anii anteriori).  
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Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea stocurilor este urmatoarea:   
  
                               

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2021
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2020

Sold la inceputul anului  -27.767  -31.540 
(Cheltuiala) cu ajustari pentru depreciere  -247  -6.866 
Ajustari pentru depreciere reversate  20.110  1.737 
Sold la sfarsitul perioadei  -7.904  -36.669 

Ajustarile pentru depreciere reversate includ in principal ajustarea productiei in curs de executie la valoarea realizabila neta cauzata de 
cresterea cotatiei LME si deprecierea RON fata de USD la 30 iunie 2021, comparativ cu 31 decembrie 2020.  

15.  Instrumente financiare

Mai jos este prezentarea generala a activelor si datoriilor financiare ale Societatii la 30 iunie 2021 si 31 decembrie 2020:   
     
Categorii de instrumente financiare
                                              

30 iunie 2021 31 decembrie 2020
Active financiare
La cost amortizat 
    Numerar si conturi la banci  161.590  133.950 
    Creante  512.877  517.290 
La valoare justa prin contul de profit sau pierdere
    Clasificate la valoare justa prin contul de profit sau pierdere  18.848  14.715 
Total active financiare  693.315  665.955 

                                
30 iunie 2021 31 decembrie 2020

Datorii financiare
La valoare justa prin contul de profit sau pierdere  26.631  - 
     Instrumente financiare derivate in relatii de hedging  26.631  - 
La cost amortizat:
    Datorii comerciale si alte datorii  353.239  370.707 
    Imprumuturi pe termen lung  867.033  808.970 
    Imprumuturi pe termen scurt  87.328  82.883 
Total datorii financiare  1.334.231  1.262.560 
    
Valoarea justa a instrumentelor financiare     
  
Valoarea justa a activelor si datoriilor financiare este determinata dupa cum urmeaza:    
    
• Valoarea justa a activelor si datoriilor financiare cu termeni si conditii standard si tranzactionate pe piete active lichide este determinata 
prin referinta la preturi cotate in piata (incluzand titluri rascumparabile, efecte de comert, obligatiuni si titluri de valoare perpetue).  
  
• Valorea justa a altor active si datorii financiare (exclusiv instrumentele financiare derivate) este determinata in conformitate cu modele 
de evaluare acceptate in mod general, care se bazeaza pe fluxuri de numerar viitoare actualizate folosind preturi ale unor tranzactii 
observabile in pietele curente si cotatii obtinute de la dealeri pentru instrumente similare.    
   
• Activele financiare clasificate la valoare justa in mod obligatoriu prin contul de profit sau pierdere reprezinta creante comerciale 
acoperite de contracte de factoring care nu erau transferate inca factorului la data raportarii. Acestea sunt utilizate intr-un model de 
business care gestioneaza activele financiare cu obiectivul de a realiza fluxuri de numerar in special prin vanzarea activelor, de aceea 
au fost clasificate la valoarea justa prin profit sau pierdere si sunt evaluate ulterior la valoarea justa prin profit sau pierdere. Evaluarea la 
valoare justa este clasificata pe nivelul 2 al ierarhiei de masurare a valorii juste. Castigurile sau pierderile nete, daca exista, se recunosc 
in situatia de profit sau pierdere. Datorita termenului foarte scurt dintre data generarii creantei si data decontarii, costul acestora este o 
aproximare rezonabila a valorii lor juste, iar castigul / pierderea in decontarea lor este zero.    

12.  Imobilizari corporale

La 30 iunie 2021, valoarea contabila a imobilizarilor corporale ale Societatii este de 775.853 mii RON (la 31 decembrie 2020: 790.878 
mii RON). In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021, Societatea a achizitionat imobilizari corporale in valoare de 34.215 mii RON 
(6 luni 2020: 19.536 mii RON).       
     
Unul din obiectivele, pe termen lung, il reprezinta optimizarea consumului de energie electrica, iar Societatea a continuat in perioada 
de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021 sa investesca in aceasta directie. AP12LE (Aluminium Pechiney Low Energy), implementata de 
Societate in 2018, reprezinta o tehnologie de ultima generatie, cuprinzand unele dintre cele mai recente masuri inovatoare aplicate in 
ceea ce priveste eficienta energetica si protectia mediului in sectorul de electroliza. Un alt beneficiu care rezulta din aplicarea acestei 
tehnologii o reprezinta disponibilitatea mai multor cicluri de functionare pentru cuvele reconditionate cu AP12LE. Programul de investitii 
va continua si in anii urmatori pana la alinierea tuturor cuvelor la noua tehnologie.       
    
Cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor corporale a fost de 51.204 mii RON in perioada de 6 luni a anului 2021, in timp ce in perioada 
comparativa a anului 2020 a fost de 49.269 mii RON.        
      
In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021, nu s-au inregistrat cheltuieli cu dobanda capitalizata in valoarea contabila a imobilizarilor 
corporale ale Societatii (in perioada de 6 luni a anului 2020: cheltuiala cu dobanda capitalizata in valoarea imobilizarilor corporale a fost 
de 533 mii RON la o rata de dobanda medie de 5,71% pe an).       
      
La 30 iunie 2021, valoarea neta contabila a imobilizarilor corporale gajate pentru a garanta imprumuturile Societatii este in suma de 
738.394 mii RON (31 decembrie 2020: 751.995 RON).        
 
  
13.  Alte active pe termen lung

30 iunie 2021 31 decembrie 2020
Depozite colaterale  61.931  45.200 
Sume platite in avans  129  129 
Total  62.060  45.329 

Depozitele colaterale reprezinta numerar gajat la o banca comerciala pana in noiembrie 2023 pentru doua imprumuturi si pana in 
februarie 2024 pentru o facilitate non-cash contractate de Societate. Variatia la 30 iunie 2021 comparativ cu 31 decembrie 2020 consta 
intr-un depozit colateral care a fost constituit pentru o facilitate in suma de 167.312 mii RON incheiata cu o banca comerciala in luna 
iunie 2021. Pentru detalii suplimentare a se consulta si Nota 18 Imprumuturi si leasing.  
 

14.  Stocuri

                                                             
30 iunie 2021 31 decembrie 2020

Materii prime si materiale auxiliare  221.076  182.689 
Productia in curs de executie  142.020  119.397 
Produse finite  138.175  199.660 
Minus ajustari pentru depreciere  -7.904  -27.767 
Total  493.367  473.979 

In categoria Materii prime si materiale auxiliare sunt incluse alumina, cocs petrol calcinat si alte materii prime si materiale auxiliare 
necesare producerii aluminiului.  

Valoarea stocurilor gajate pentru a garanta imprumuturile Societatii la 30 iunie 2021 este de 493.367 mii RON (31 decembrie 2020: 
473.979 mii RON).  
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Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea stocurilor este urmatoarea:   
  
                               

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2021
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2020

Sold la inceputul anului  -27.767  -31.540 
(Cheltuiala) cu ajustari pentru depreciere  -247  -6.866 
Ajustari pentru depreciere reversate  20.110  1.737 
Sold la sfarsitul perioadei  -7.904  -36.669 

Ajustarile pentru depreciere reversate includ in principal ajustarea productiei in curs de executie la valoarea realizabila neta cauzata de 
cresterea cotatiei LME si deprecierea RON fata de USD la 30 iunie 2021, comparativ cu 31 decembrie 2020.  

15.  Instrumente financiare

Mai jos este prezentarea generala a activelor si datoriilor financiare ale Societatii la 30 iunie 2021 si 31 decembrie 2020:   
     
Categorii de instrumente financiare
                                              

30 iunie 2021 31 decembrie 2020
Active financiare
La cost amortizat 
    Numerar si conturi la banci  161.590  133.950 
    Creante  512.877  517.290 
La valoare justa prin contul de profit sau pierdere
    Clasificate la valoare justa prin contul de profit sau pierdere  18.848  14.715 
Total active financiare  693.315  665.955 

                                
30 iunie 2021 31 decembrie 2020

Datorii financiare
La valoare justa prin contul de profit sau pierdere  26.631  - 
     Instrumente financiare derivate in relatii de hedging  26.631  - 
La cost amortizat:
    Datorii comerciale si alte datorii  353.239  370.707 
    Imprumuturi pe termen lung  867.033  808.970 
    Imprumuturi pe termen scurt  87.328  82.883 
Total datorii financiare  1.334.231  1.262.560 
    
Valoarea justa a instrumentelor financiare     
  
Valoarea justa a activelor si datoriilor financiare este determinata dupa cum urmeaza:    
    
• Valoarea justa a activelor si datoriilor financiare cu termeni si conditii standard si tranzactionate pe piete active lichide este determinata 
prin referinta la preturi cotate in piata (incluzand titluri rascumparabile, efecte de comert, obligatiuni si titluri de valoare perpetue).  
  
• Valorea justa a altor active si datorii financiare (exclusiv instrumentele financiare derivate) este determinata in conformitate cu modele 
de evaluare acceptate in mod general, care se bazeaza pe fluxuri de numerar viitoare actualizate folosind preturi ale unor tranzactii 
observabile in pietele curente si cotatii obtinute de la dealeri pentru instrumente similare.    
   
• Activele financiare clasificate la valoare justa in mod obligatoriu prin contul de profit sau pierdere reprezinta creante comerciale 
acoperite de contracte de factoring care nu erau transferate inca factorului la data raportarii. Acestea sunt utilizate intr-un model de 
business care gestioneaza activele financiare cu obiectivul de a realiza fluxuri de numerar in special prin vanzarea activelor, de aceea 
au fost clasificate la valoarea justa prin profit sau pierdere si sunt evaluate ulterior la valoarea justa prin profit sau pierdere. Evaluarea la 
valoare justa este clasificata pe nivelul 2 al ierarhiei de masurare a valorii juste. Castigurile sau pierderile nete, daca exista, se recunosc 
in situatia de profit sau pierdere. Datorita termenului foarte scurt dintre data generarii creantei si data decontarii, costul acestora este o 
aproximare rezonabila a valorii lor juste, iar castigul / pierderea in decontarea lor este zero.    
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• Valoarea justa a instrumentelor financiare derivate este calculata folosind preturi cotate. Atunci cand astfel de preturi nu sunt 
disponibile, valoarea justa a instrumentelor financiare este determinata prin tehnici de evaluare. Societatea utilizeaza o serie de metode 
si realizeaza estimari care sunt bazate pe conditii de piata existente la fiecare data de raportare. A se vedea Nota 16 pentru metodele 
specifice de evaluare a instrumentelor financiare derivate aflate in sold.   

Mai jos este prezentata o analiza a metodelor de evaluare a instrumentelor financiare la o data ulterioara celei de recunoastere initiala, 
grupate in nivelurile 1 - 3 pe baza gradului de disponibilitate in piata a informatiilor necesare evaluarii. 
  
• Nivelul 1: include instrumente financiare masurate la valoarea justa prin aplicarea preturilor cotate, neajustate, obtinute din piete active 
pe care sunt tranzactionate active sau datorii identice.    
   
• Nivelul 2: include instrumente financiare masurate la valoarea justa prin folosirea unor tehnici de evaluare ce contin variabile altele 
decat preturile cotate indicate la Nivelul 1 al ierarhiei, variabile ce sunt disponibile si identificabile in piata pentru activele si datoriile 
respective, fie direct (cum ar fi preturile) sau indirect (respectiv derivate din preturi).    
  
• Nivelul 3: include instrumente financiare masurate la valoarea justa folosind tehnici de evaluare ce contin variabile pentru activele sau 
datoriile respective, care nu se bazeaza pe date identificabile, disponibile in piata.    
   
Societatea nu are instrumente financiare clasificate pe nivelul 3 de masurare a valorii juste.    
    
Nu au existat transferuri intre nivelurile ierarhiei de masurare a valorii juste folosite la evaluarea instrumentelor financiare.   
 
Conducerea Societatii considera ca valoarea justa a activelor si datoriilor financiare recunoscute la cost amortizat in situatiile financiare 
aproximeaza valoarea neta contabila a acestora in mare parte datorita maturitatilor pe termen scurt, costurilor mici aferente tranzactiilor 
la data pozitiei financiare, iar pentru imprumuturile pe termen lung datorita faptului ca acestea au dobanda variabila, iar marjele acestora 
sunt similare cu cele ale imprumuturilor contractate recent de la banci.    

Valoarea justa a urmatoarelor active si datorii financiare aproximeaza valoarea lor contabila:    
- Creante comerciale si alte creante;    
- Alte active circulante;    
- Numerar si echivalente de numerar;    
- Datorii comerciale si alte datorii;    
- Imprumuturi.  
  
     
16.  Instrumente financiare derivate

Mai jos sunt prezentate detalii privind valoarea justa a instrumentelor financiare derivate:

30 iunie 2021 Active Datorii
Optiuni pe aluminiu  -  26.631 
Total  -  26.631 
Din care:
Pe termen lung  -  - 
Pe termen scurt  -  26.631 
 
31 decembrie 2020
Optiuni pe aluminiu  -  - 
Total  -  - 
Din care:
Pe termen lung  -  - 
Pe termen scurt  -  - 
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Optiuni pe aluminiu 
  

In martie 2021, Societatea a incheiat cu o institutie financiara o serie de tranzactii cu optiuni asiatice de tip 100% collar luand o pozitie 
de cumparare pe optiuni put si de vanzare pe optiuni call pentru o cantitate de 60.000 tone aluminiu, asigurand pentru aceasta cantitate 
minim pretul bugetat pentru a doua jumatate a anului.  

Pierderea neta nerealizata in suma de 31.667 mii RON (in S1 2020:0), inclusa in S1 2021 in categoria Castiguri / (pierderi) nete din 
instrumente financiare derivate, din Situatia de profit sau pierdere a rezultat din marcarea la piata a optiunilor in sold la 30 iunie 2021, 
cand prognoza LME utilizata pentru evaluare a fost mai mare decat nivelul de sus pentru collar. Cu toate acestea, o astfel de pierdere 
din hedging, daca este realizata la datele de decontare a contractelor, va fi compensata de nivelul mai mare al LME incorporat in pretul 
aluminiului vandut clientilor.  

Valoarea justa a optiunilor la 30 iunie 2021 este o datorie in suma de 26.631 mii RON (31 decembrie 2020: 0).  

Valoarea justa a acestor optiuni a fost determinata utilizand un model de evaluare dezvoltat de o companie cu reputatie internationala 
specializata in informatii financiare. Modelul respectiv de evaluare este de tip Black-Scholes si foloseste date din piata pentru a reda 
valoarea optiunii la data solicitata, pentru datele contractuale specifice. Optiunile contractate au in general caracteristici identice, cu 
exceptia cantitatii contractate, a datei de exercitare si a unei mici variatii de pret. Variabilele incluse in modelul de evaluare includ, 
pe langa cantitatea de aluminiu contractata, pretul strike, data de exercitare si data evaluarii, elemente observabile cum ar fi curba 
preturilor aluminiului (cotatii LME), volatilitati implicite. Modelul de evaluare este senzitiv in mod semnificativ la cotatiile aluminiului.  

Optiunile au fost clasificate pe nivelul 2 al ierarhiei de masurare a valorii juste.  
  

17.  Numerar si echivalente de numerar

                                                     
30 iunie 2021 31 decembrie 2020

Conturi la banci in RON  60.933  13.066 
Conturi la banci in valuta  38.721  75.678 
Numerar in casa  5  6 
Total  99.659  88.750 
 
La 30 iunie 2021 si 31 decembrie 2020, o mare parte a numerarului era detinut in conturi curente deschise la banci cu capital privat cu o 
buna reputatie prezente in Romania sau la banci cu capital majoritar de stat.   

Conturile bancare ale Societatii (99.654 mii RON la 30 iunie 2021 si 88.744 mii RON la 31 decembrie 2020) sunt gajate pentru a garanta 
imprumuturile obtinute de la banci.  
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19. Tranzactii cu partile afiliate

Societatea intra in tranzactii cu actionarii, companii sub control comun, directori si persoane din conducere, in termeni comerciali 
normali. Tranzactiile intre entitatile afiliate se bazeaza pe contracte bilaterale si nu sunt acoperite de garantii, iar Conducerea considera 
ca aceste tranzactii se desfasoara in conditii normale de piata. 
  
Principalele entitati afiliate cu care Grupul a avut tranzactii in decursul perioadei sunt:   
  
       
Entitatea afiliata
Vimetco N.V. Actionar majoritar

Alum S.A. Filiala

Vimetco Extrusion SRL Filiala

Conef S.A. Filiala

Sierra Mineral Holdings 1, Ltd Filiala

Vimetco Trading SRL Companie sub control comun

Vimetco Management Romania SRL Companie sub control comun

Vimetco Power Romania SRL Companie sub control comun

Conef Gaz SRL Companie sub control comun

Conef Energy SRL Companie sub control comun

Centrul Rivergate SRL Companie sub control comun

Rivergate Rating Group Companie sub control comun

Rivergate Fire SRL Companie sub control comun

Tranzactiile principale cu entitatile afiliate sunt descrise mai jos:
                                             
Bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate: Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2021

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2020
Filiale  142.919  125.009 
Vimetco N.V.  -    -   
Companii sub control comun  719  717 
Total bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate  143.638  125.726 

Categoria Bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate include in principal venituri obtinute de Societatea mama din vanzarea de 
bare catre filiala sa Vimetco Extrusion in suma de 124.343 mii RON (6 luni 2020: 108.995 mii RON).   
   
Bunuri si servicii achizitionate de la entitati afiliate:

Filiale  -312.012  -283.601 
Vimetco N.V.  -    -   
Companii sub control comun  -50.224  -50.453 
Total bunuri si servicii achizitionate de la entitatile afiliate  -362.236  -334.054 

Achizitiile de la partile afiliate includ achizitii de alumina de la subsidiara sa Alum (in primul semestru al anului 2021: 311.009 mii RON; 
in aceeasi perioada a anului 2020: 282.819 mii RON), precum si achizitii de gaze pentru procesul de productie, de la partea sa afiliata 
Conef Gaz (in primul semestru al anului 2021: 24.569 mii RON; in aceeasi perioada a anului 2020: 26.272 mii RON). Alte servicii 
cuprinse in categoria Bunuri si servicii achizitionate de la entitati afiliate au fost achizitionate de Societate de la entitati sub control 
comun si sunt de natura serviciilor suport precum consultanta, servicii de agent de vanzari, paza, logistica si alte servicii administrative. 
 

18.  Imprumuturi si leasing
                                                   

30 iunie 2021 31 decembrie 2020
Imprumuturi pe termen lung
Imprumuturi de la banci pe termen lung  948.983  886.385 
Minus: portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung  -84.853  -80.141 
Imprumuturi de la banci pe termen lung, total  864.130  806.244 
Leasing pe termen lung  2.903  2.726 
Total imprumuturi si leasing pe termen lung  867.033  808.970 

Imprumuturi pe termen scurt
Imprumuturi pe termen scurt de la banci  -    -   
Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung  84.853  80.141 
Imprumuturi bancare pe termen scurt, total  84.853  80.141 
Leasing pe termen scurt  2.475  2.742 
Total imprumuturi si leasing pe termen scurt  87.328  82.883 

Total imprumuturi si leasing  954.361  891.853 

Imprumuturile bancare ale Societatii au scadenta pana in anul 2028. Rata dobanzii aferenta a fost cuprinsa intre 2,80% pentru 
EUR si 4,11% pentru USD in 2021 si intre 2,80% pentru EUR si 5,77% in 2020.  

In iunie 2021, Societatea a semnat o facilitate de credit cu o banca comerciala, in suma de 167.312 mii RON, pentru capitalul de 
lucru rambursabila in 4 rate incepand cu ianuarie 2023 si cu scadenta finala in noiembrie 2023. La 30 iunie 2021 Societatea mai 
avea la dispozitie suma de 96.750 mii RON netrasa si disponibila din aceasta facilitate.

Tot in luna iunie 2021, Societatea a semnat o facilitate de credit in suma de 40.000 mii USD cu Black Sea Trade and Development 
Bank pentru sustinerea programului de investitii. Imprumutul are o maturitate de 7 ani, cu primii doi ani de gratie pentru plata 
ratelor. La 30 iunie 2021, nicio suma nu a fost trasa din acest imprumut.  

In plus, la 30 iunie 2021, Societatea mai avea la dispozitie o suma de 826 mii RON netrasa si disponibila din facilitatile de 
imprumut contractate cu bancile (la 31 decembrie 2020: o mie RON) si o suma de 79.730 mii RON ca fiind neutilizata si 
disponibila din facilitatile non-cash pentru acreditive si scrisori de garantie (la 31 decembrie 2020: 66.912 mii RON).  

Conform contractelor de imprumut curente, Societatea este supusa anumitor conditii restrictive. Aceste conditii impun Societatii, 
printre altele, sa nu plateasca dividende actionarilor decat dupa indeplinirea unor conditii, iar la datele de 31 decembrie si 30 iunie 
ale fiecarui an sa mentina un nivel minim sau maxim pentru anumiti indicatori financiari incluzand: rata de acoperire a serviciului 
datoriei, rata de indatorare neta in raport cu EBITDA (rezultat inainte de impozitare, de alte castiguri si pierderi financiare, de 
amortizare si depreciere), rata de indatorare in raport cu capitalurile proprii, lichiditatea curenta. La 30 iunie 2021, Societatea 
nu s-a incadrat in unul dintre indicatorii financiari impusi in contractele de finantare. Aceasta a informat bancile in legatura cu 
situatia si a obtinut derogarile necesare in perioada de testare specificata. O incalcare a unor clauze financiare care sa permita 
creditorilor sa ceara rambursarea imprumutului la o data viitoare in termen de un an de la data raportarii nu este probabila, astfel 
ca sumele care nu se asteapta ca vor fi platite in termen de un an sunt clasificate ca datorii pe termen lung.  

Imprumuturile si leasingul Societatii sunt garantate cu creante in valoare de 80,294 mii RON (la 31 decembrie 2020: 61,877 mii 
RON), conturi curente deschise la banci (a se vedea Nota 17), depozite colaterale in valoare de 61.931 mii RON (la 31 decembrie 
2020: 45.200 mii RON), imobilizari corporale (terenuri, cladiri, echipamente) in valoare de 739.467 mii RON (inclusiv contractele 
de leasing) (la 31 decembrie 2020: 756.178 mii RON) si cu stocuri in valoare de 493.367 mii RON (la 31 decembrie 2020: 473.979 
mii RON).  

Societatea estimeaza ca valoarea justa a imprumuturilor si a obligatiilor de leasing nu este semnificativ diferita de valoarea lor 
contabila datorita in special faptului ca majoritatea imprumuturilor au fost contractate recent si au dobanda variabila. Valoarea 
justa a acestora se incadreaza pe nivelul 3 al ierarhiei de masurare a valorii juste.  
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19. Tranzactii cu partile afiliate

Societatea intra in tranzactii cu actionarii, companii sub control comun, directori si persoane din conducere, in termeni comerciali 
normali. Tranzactiile intre entitatile afiliate se bazeaza pe contracte bilaterale si nu sunt acoperite de garantii, iar Conducerea considera 
ca aceste tranzactii se desfasoara in conditii normale de piata. 
  
Principalele entitati afiliate cu care Grupul a avut tranzactii in decursul perioadei sunt:   
  
       
Entitatea afiliata
Vimetco N.V. Actionar majoritar

Alum S.A. Filiala

Vimetco Extrusion SRL Filiala

Conef S.A. Filiala

Sierra Mineral Holdings 1, Ltd Filiala

Vimetco Trading SRL Companie sub control comun

Vimetco Management Romania SRL Companie sub control comun

Vimetco Power Romania SRL Companie sub control comun

Conef Gaz SRL Companie sub control comun

Conef Energy SRL Companie sub control comun

Centrul Rivergate SRL Companie sub control comun

Rivergate Rating Group Companie sub control comun

Rivergate Fire SRL Companie sub control comun

Tranzactiile principale cu entitatile afiliate sunt descrise mai jos:
                                             
Bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate: Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2021

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2020
Filiale  142.919  125.009 
Vimetco N.V.  -    -   
Companii sub control comun  719  717 
Total bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate  143.638  125.726 

Categoria Bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate include in principal venituri obtinute de Societatea mama din vanzarea de 
bare catre filiala sa Vimetco Extrusion in suma de 124.343 mii RON (6 luni 2020: 108.995 mii RON).   
   
Bunuri si servicii achizitionate de la entitati afiliate:

Filiale  -312.012  -283.601 
Vimetco N.V.  -    -   
Companii sub control comun  -50.224  -50.453 
Total bunuri si servicii achizitionate de la entitatile afiliate  -362.236  -334.054 

Achizitiile de la partile afiliate includ achizitii de alumina de la subsidiara sa Alum (in primul semestru al anului 2021: 311.009 mii RON; 
in aceeasi perioada a anului 2020: 282.819 mii RON), precum si achizitii de gaze pentru procesul de productie, de la partea sa afiliata 
Conef Gaz (in primul semestru al anului 2021: 24.569 mii RON; in aceeasi perioada a anului 2020: 26.272 mii RON). Alte servicii 
cuprinse in categoria Bunuri si servicii achizitionate de la entitati afiliate au fost achizitionate de Societate de la entitati sub control 
comun si sunt de natura serviciilor suport precum consultanta, servicii de agent de vanzari, paza, logistica si alte servicii administrative. 
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Contracte de achizitie materii prime     
     
La 30 iunie 2021, Societatea avea contracte incheiate pentru achizitia de materii prime, alte materiale consumabile si utilitati in valoare 
de 982.513 mii RON (31 decembrie 2020: 1.468.360 mii RON). 
   
Datorii contingente     
     
Societatea are incheiat un angajament fata de banca finantatoare a uneia din filiale (Vimetco Extrusion), in care se mentioneaza, 
printre altele, ca aceasta nu va cauza prin actiunile sale circumstante in care filiala ar putea sa nu isi onoreze obligatiile fata de banca 
finantatoare. Conducerea estimeaza ca acest angajament nu s-ar putea materializa in iesiri de numerar din partea Societatii, intrucat 
conditiile prevazute sunt in totalitate in controlul Alro.     
   
Litigii     
     
La 30 iunie 2021, Societatea are in derulare o serie de litigii rezultate din desfasurarea normala a activitatii. Conducerea considera ca 
aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra performantei financiare si pozitiei financiare a Societatii.    
  
Societatea in calitate de reclamant: in cursul anului 2016, Societatea a contestat in instanta o decizie a Consiliului Concurentei prin 
care Societatea a fost amendata cu suma de 21.239 mii RON pentru o presupusa intelegere pe verticala pe piata de energie, acuzatie 
respinsa cu fermitate de catre Societate, precum si diverse ordine ale ANRE cu privire la calcularea cotei de certificate verzi aferente 
consumului de energie pe anul 2015 si a metodologiei de regularizare a acestei cote. Litigiile sunt in curs de desfasurare pe rolul 
instantelor competente. Contestatia impotriva deciziei de sanctionare emisa de catre Consiliul Concurentei a fost respinsa de catre 
instanta de fond - Curtea de Apel Bucuresti. Societatea va utiliza caile de atac legale pentru a-si apara pozitia in cauza.   

Societatea in calitate de parat: in martie 2020, Societatea mama a Grupului a fost notificata de Comisia pentru Comert International 
a Statelor Unite ca mai multe companii din Statele Unite au depus o plangere pentru stabilirea de tarife antidumping pentru anumite 
produse din aluminiu originare din 18 tari, inclusiv Romania, importate în Statele Unite intre anii 2017 și 2019. Plangerea este inaintata 
de Asociatia Aluminiului din Statele Unite (US Aluminium Association) si se refera la table din aluminiu cu grosimi intre 0,2 mm și 
6,3 mm, fabricate din aliaje comune (seria 1xxx, 3xxx și 5xxx). In cazul tablelor originare din Romania, produse de Alro S.A., tariful 
antidumping preliminar stabilit de Departamentul de Comert al SUA si aplicabil imediat a fost de 83,94%. Tarifele care fac obiectul 
petitiei trebuie platite de importatori, nu de producatori si nu sunt impuse retroactiv. Pentru Alro, o eventuala pierdere ar fi reprezentata 
de diminuarea vanzarilor viitoare pe segmentul SUA, din cauza faptului ca importatorii americani sunt descurajati astfel sa mai cumpere 
de la noi. Urmare a pozitiei ferme si a argumentelor suplimentare prezentate de catre Societate, Departamentul de Comert din Statele 
Unite si-a anuntat pozitia referitoare la calculatia finala privind tariful antidumping, revizuindu-si pozitia initiala si reducand acest tarif de 
la 83,94% la 37,26%, iar Comisia pentru Comert International a Statelor Unite (USITC) a votat implementarea acestor taxe. Societatea 
continua sa considere plangerea ca fiind nefondata, iar calculele care stau la baza acesteia ca fiind eronate, si intentioneaza sa isi 
apere cu fermitate pozitia in fata autoritatilor americane implicate.     
    
Impozitare     
     
In luna februarie 2021, Societatea a avut in derulare un control de la Directia Generala a Vamilor privind utilizarea produselor energetice 
accizabile. La inceputul lunii martie 2021, controlul s-a finalizat fara consecinte fiscale.     

21.  Evenimente ulterioare datei de raportare

In 2021, intr-un context dificil si cu presiune pe decarbonizarea energiei din Romania si Europa, piata energiei este dominata de 
o crestere accelerata a preturilor energiei electrice (cantitatile de energie pentru semestrul 2 se tranzactioneaza in ziua de astazi 
la aproape 500 lei/MWh fata de 220 – 260 lei/MWh, cat au fost la momentul inchiderii contractelor de catre Societate), preturi ce 
incorporeaza si o escaladare a preturilor certificatelor de emisii la peste 55 EURO pe certificatul de CO2, cu peste 24 EURO/tCO2 
de la momentul contractarii pana in prezent, iar unii furnizori de electricitate ai Societatii au solicitat modificarea preturilor pentru 
cantitatile contractate in avans de catre Societate, reduceri de cantitati si termene de plata si in cateva cazuri rezilierea contractelor. 
Aceste evenimente au avut loc inca de la inceputul celui de-al doilea trimestru al anului 2021 si au continuat si dupa data de raportare. 
Societatea intreprinde la acest moment toate masurile posibile pentru a diminua efectele acestor evenimente.     
       
Nu au aparut alte evenimente ulterioare semnificative care ar putea avea un impact asupra situatiilor financiare.        
    

La 30 iunie 2021 si 31 decembrie 2020, intre societatile afiliate ale Societatii existau urmatoarele solduri:   
 
Creante comerciale si alte creante:   
                                                           

30 iunie 2021 31 decembrie 2020
Filiale  42.583  35.220 
Vimetco N.V.  -    -   
Companii sub control comun  643  396 
Ajustari pentru deprecierea creantelor indoielnice  -140  -140 
Total creante de la societati afiliate  43.086  35.476 
- pe termen lung  -    -   
- pe termen scurt  43.086  35.476 

Datorii comerciale si alte datorii:
                                                               

30 iunie 2021 31 decembrie 2020
Filiale  103.112  120.173 
Vimetco N.V.  -    -   
Companii sub control comun  9.655  8.568 
Total datorii catre entitati afiliate  112.767  128.741 

Compensatiile personalului cheie de conducere
     
Compensatiile catre personalul cheie de conducere al Societatii incluse in categoria Cheltuieli generale, administrative si de desfacere 
in Situatia de profit sau pierdere si rezultatului global sunt de 4.057 mii RON (in perioada de 6 luni a anului 2020: 4.542 mii RON), in timp 
ce cheltuiala privind planuri de contributii determinate (contributii sociale) a fost in perioada de 6 luni a anului 2021 de 862 mii RON (in 
perioada de 6 luni a anului 2020: 870 mii RON).   

Tranzactii cu parti afiliate personalului cheie de conducere    
     
Un numar de persoane cheie din conducere, sau persoane apropiate de familie ale acestora, detin pozitii in alte societati care le confera 
dreptul de a avea control sau influenta semnificativa asupra acestor societati.   
  
Grupul a derulat tranzactii cu unele din aceste companii in timpul anului. Termenii si conditiile acestor tranzactii nu au fost mai favorabili 
decat cei aplicabili sau care ar putea fi rezonabil aplicabili in tranzactii similare, in conditii de piata, cu entitati controlate de persoane 
care nu fac parte din personalul cheie de conducere.

Tranzactiile incheiate intre Companie si aceste parti afiliate au fost urmatoarele:
    

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2021
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2020

Achizitii de bunuri sau servicii de la entitati controlate de persoane cheie din conducere sau 
de catre membri de familie apropiati ai acestora

 7  11 

Total  7  11 

                                                         

20.  Angajamente si datorii potentiale
         
Angajamente     
     
Angajamente pentru investitii     
     
La 30 iunie 2021 angajamentele Societatii aferente investitiilor erau de 37.417 mii RON (31 decembrie 2020: 37.727 mii RON).
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in mii RON, cu exceptia rezultatului pe actiune 

 

Contracte de achizitie materii prime     
     
La 30 iunie 2021, Societatea avea contracte incheiate pentru achizitia de materii prime, alte materiale consumabile si utilitati in valoare 
de 982.513 mii RON (31 decembrie 2020: 1.468.360 mii RON). 
   
Datorii contingente     
     
Societatea are incheiat un angajament fata de banca finantatoare a uneia din filiale (Vimetco Extrusion), in care se mentioneaza, 
printre altele, ca aceasta nu va cauza prin actiunile sale circumstante in care filiala ar putea sa nu isi onoreze obligatiile fata de banca 
finantatoare. Conducerea estimeaza ca acest angajament nu s-ar putea materializa in iesiri de numerar din partea Societatii, intrucat 
conditiile prevazute sunt in totalitate in controlul Alro.     
   
Litigii     
     
La 30 iunie 2021, Societatea are in derulare o serie de litigii rezultate din desfasurarea normala a activitatii. Conducerea considera ca 
aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra performantei financiare si pozitiei financiare a Societatii.    
  
Societatea in calitate de reclamant: in cursul anului 2016, Societatea a contestat in instanta o decizie a Consiliului Concurentei prin 
care Societatea a fost amendata cu suma de 21.239 mii RON pentru o presupusa intelegere pe verticala pe piata de energie, acuzatie 
respinsa cu fermitate de catre Societate, precum si diverse ordine ale ANRE cu privire la calcularea cotei de certificate verzi aferente 
consumului de energie pe anul 2015 si a metodologiei de regularizare a acestei cote. Litigiile sunt in curs de desfasurare pe rolul 
instantelor competente. Contestatia impotriva deciziei de sanctionare emisa de catre Consiliul Concurentei a fost respinsa de catre 
instanta de fond - Curtea de Apel Bucuresti. Societatea va utiliza caile de atac legale pentru a-si apara pozitia in cauza.   

Societatea in calitate de parat: in martie 2020, Societatea mama a Grupului a fost notificata de Comisia pentru Comert International 
a Statelor Unite ca mai multe companii din Statele Unite au depus o plangere pentru stabilirea de tarife antidumping pentru anumite 
produse din aluminiu originare din 18 tari, inclusiv Romania, importate în Statele Unite intre anii 2017 și 2019. Plangerea este inaintata 
de Asociatia Aluminiului din Statele Unite (US Aluminium Association) si se refera la table din aluminiu cu grosimi intre 0,2 mm și 
6,3 mm, fabricate din aliaje comune (seria 1xxx, 3xxx și 5xxx). In cazul tablelor originare din Romania, produse de Alro S.A., tariful 
antidumping preliminar stabilit de Departamentul de Comert al SUA si aplicabil imediat a fost de 83,94%. Tarifele care fac obiectul 
petitiei trebuie platite de importatori, nu de producatori si nu sunt impuse retroactiv. Pentru Alro, o eventuala pierdere ar fi reprezentata 
de diminuarea vanzarilor viitoare pe segmentul SUA, din cauza faptului ca importatorii americani sunt descurajati astfel sa mai cumpere 
de la noi. Urmare a pozitiei ferme si a argumentelor suplimentare prezentate de catre Societate, Departamentul de Comert din Statele 
Unite si-a anuntat pozitia referitoare la calculatia finala privind tariful antidumping, revizuindu-si pozitia initiala si reducand acest tarif de 
la 83,94% la 37,26%, iar Comisia pentru Comert International a Statelor Unite (USITC) a votat implementarea acestor taxe. Societatea 
continua sa considere plangerea ca fiind nefondata, iar calculele care stau la baza acesteia ca fiind eronate, si intentioneaza sa isi 
apere cu fermitate pozitia in fata autoritatilor americane implicate.     
    
Impozitare     
     
In luna februarie 2021, Societatea a avut in derulare un control de la Directia Generala a Vamilor privind utilizarea produselor energetice 
accizabile. La inceputul lunii martie 2021, controlul s-a finalizat fara consecinte fiscale.     

21.  Evenimente ulterioare datei de raportare

In 2021, intr-un context dificil si cu presiune pe decarbonizarea energiei din Romania si Europa, piata energiei este dominata de 
o crestere accelerata a preturilor energiei electrice (cantitatile de energie pentru semestrul 2 se tranzactioneaza in ziua de astazi 
la aproape 500 lei/MWh fata de 220 – 260 lei/MWh, cat au fost la momentul inchiderii contractelor de catre Societate), preturi ce 
incorporeaza si o escaladare a preturilor certificatelor de emisii la peste 55 EURO pe certificatul de CO2, cu peste 24 EURO/tCO2 
de la momentul contractarii pana in prezent, iar unii furnizori de electricitate ai Societatii au solicitat modificarea preturilor pentru 
cantitatile contractate in avans de catre Societate, reduceri de cantitati si termene de plata si in cateva cazuri rezilierea contractelor. 
Aceste evenimente au avut loc inca de la inceputul celui de-al doilea trimestru al anului 2021 si au continuat si dupa data de raportare. 
Societatea intreprinde la acest moment toate masurile posibile pentru a diminua efectele acestor evenimente.     
       
Nu au aparut alte evenimente ulterioare semnificative care ar putea avea un impact asupra situatiilor financiare.        
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 Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului Formula de calcul Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2021

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2020
Lichiditatea curenta Active curente / Datorii curente 2,21 1,01

Gradul de indatorare Capital imprumutat pe termen lung/ Capital propriu x 100 86,33 23,18

Capital imprumutat pe termen lung/Capital angajat x 100 46,33 18,82

Viteza de rotatie a debitelor-
clienti (zile)

Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 180 11,46 10,40

Viteza de rotatie a activelor 
imobilizate

(Cifra de afaceri x 360/ 180) / Active imobilizate 2,16 1,87

LLa data de 30 iunie 2021, atat indicatorul Lichiditatea curenta, cat si indicatorul Gradul de indatorare au crescut comparativ cu 
perioada similara a anului 2020 ca urmare a clasificarii la 31 decembrie 2020 din termen scurt in termen lung a unor imprumuturi 
bancare, clasificare rezultata in urma prelungirii acestor imprumuturi pana in noiembrie 2023.   
 
Pentru a asigura comparabilitatea indicatorilor Lichiditate curenta si Gradul de indatorare, se prezinta mai jos indicatorii pentru 
data de 30 iunie 2020 ajustati cu valoarea imprumuturilor mentionate mai sus, in sensul transferului acestora in categoria Capital 
imprumutat pe termen lung din categoria Datorii curente.   

Indicatori ajustati   
 
Denumirea indicatorului Formula de calcul Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2021

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2020
Lichiditatea curenta ajustata Active curente / Datorii curente 2,21 2,40

Gradul de indatorare ajustat Capital imprumutat pe termen lung/ Capital propriu x 100 86,33 96,81

Capital imprumutat pe termen lung/Capital angajat x 100 46,33 49,19

  
   


